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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Ideiglenes könyvtár avatásaIdeiglenes könyvtár avatása
Írás a 7. oldalon.

EGY KISEGY KIS
MAGYARMAGYAR

A betegségeket okozó fertõzések álta-
lában gyógyszeresen kezelhetõk. A szá-
mítógépes vírusok ellen is léteznek el-
lenszerek. No, de az anyanyelv fertõzé-
seire?

A sok helytelenség közül hármat emel-
nék ki, melyek különösen gyorsan ter-
jednek. Az egyikrõl egy üzletlánc tehet,
ahol olyan hölgyeménnyel mondatták
fel a szöveget, aki nem tudja helyesen
ejteni a „szalag” szót. Mindig belesaj-
dul a fülem és fölhorkanok, amikor a
„Kérjük, az árut helyezzék a kasszasza-
lagra!” felszólítás két l-el hangzik el. A
minap elszörnyülködve hallottam a Pe-
tõfi rádió közlekedési híradásában a
szalagkorlát esetében ugyanezt az elkö-
vetett hibát…
A másik borzadály az ételek és tárgyak
„õ”-ként való emlegetése „ez” helyett,
mintha személy lenne például egy piz-
zaszelet, vagy egy kenyérpirító.
Ugyanilyen ragály a kötõhangok fölös-
leges használata, például ehetõk helyett
ehetõek. Kötõhangra mássalhangzók
találkozásakor van szükség, a könnyebb
kiejtés miatt.
Sokat elárul valakinek a személyiségé-
rõl, hogy hogyan beszél. Magyarok va-
gyunk, hát adjunk magunkra, és beszél-
jünk MAGYARUL – szépen, tisztán,
igényesen, helyesen!

Hargitai–Kiss Virág

Írás az 5. oldalon.

300 millió forintos beruházás300 millió forintos beruházás

Kezdõdik a szezonKezdõdik a szezon

Írás a 17. oldalon.
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NAPLÓ

Jelen formájában utoljára tárgyalt a képviselõ-testület rendes
ülés keretében szeptember 20-án, pénteken délelõtt. 9 fõ volt je-
len, Nedoba Károly és Aranyos József maradtak távol.
Dr. Sükösd Tamás polgármester az elmúlt hónap történései közt
említette a sikeresen lezajlott sportpályázatot, melyen a helyi
szervezetek mindegyike a tavalyihoz hasonló összegû támogatást
nyert az önkormányzattól. A megyei közgyûlésen pécsi kollégiu-
mi helyekrõl hoztak döntést, két sárbogárdi diák is férõhelyhez ju-
tott. Az intézményvezetõkkel és a különbözõ beruházásokkal
kapcsolatban tartottak egyeztetéseket, a sárszentmiklósi rendelõ
kapcsán technikai észrevételeiket és berendezési igényüket fogal-
mazták meg az érintettek. Egy család állampolgári esküt tett. A
hulladékgazdálkodási társulás települései számára megérkeztek
a szelektív hulladék gyûjtésére szolgáló edények (összesen 70 ezer
darab), melyek kiosztását nagy valószínûséggel 2020 elsõ negyed-
évében hajtja végre a szolgáltató a térségben. Sárbogárdon is le-
het már látni nullkilométeres kukásautót a beruházás eredmé-
nyeként. Remélhetõleg a hulladékválogató és egyéb mûvek is mi-
elõbb megvalósulnak.

Rend és fegyelem az ovikban

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda kapcsán három napirendi pontot is
elfogadtak: az intézmény beszámolóját, a szervezeti és mûködési
szabályzat módosítását, a 2019/2020-as nevelési év munkatervét.
Dr. Sükösd megköszönte az igényes szakmai munkát, mely az
óvodákban folyik, és kérte a vezetõt, hogy tolmácsolja ezt vala-
mennyi pedagógusnak és dolgozónak. Hozzátette: mind a négy
oktatási helyszín teltházas, ami örömteli. 1.500-2.000 gyerek jár
óvodába, iskolába, azaz a lakosság több mint 10 %-a – ezt a nagy-
ságrendet meg kell tartani.

Képviselõk beszámolói

Elfogadták a bizottságok és a képviselõk éves beszámolóit. Ez
utóbbiak (melyek közt van 7-8 soros és több oldalas is) részletesen
megtalálhatók az önkormányzat honlapján:
http://www.sarbogard.hu/_user/browser/File/ELOTERJESZTE
SEK/2019/20190920/7_2019_09_20.pdf
Némi vita támadt azon, hogy Szilveszterné azt firtatta, ki mikor
adta le a beszámolóját.

Fölülvizsgált stratégia

Fölülvizsgálták és az érvényes jogszabályokhoz igazították a város
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, melynek megléte lé-
nyeges bizonyos pályázatoknál.

Bursa pályázat

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2020. évi fordulója ismét meghirdetésre került szociálisan rá-
szoruló diákok felsõoktatási tanulmányainak támogatására. Az
önkormányzat részvétele a pályázati rendszerben önkéntes, a
csatlakozás nyilatkozattal és az ÁSZF elfogadásával történik.
Pontozási rendszer alapján havonta maximum 5.000 Ft-ot kaphat
egy diák lakóhelyének önkormányzata, és maximum 5.000 Ft-ot a
Bursa részérõl. Az így összetevõdõ maximum 10.000 Ft-ot az ok-
tatási intézmény utalja a diáknak.
A maximum évek óta változatlan, így a sárbogárdi önkormányzat
2020-ra is a szokásos 800 ezer Ft keretösszeget határozta meg,
mely eddig elegendõnek bizonyult.
Szilveszterné Nyuli Ilona ezt a keretösszeget most is kevesli, akár-
csak a korábbi években.
Dr. Sükösd vázolta a képviselõ asszonynak a pályázat feltétel-
rendszerét, mely nem enged nagyobb támogatást nyújtani. Ha
nem is nagy összeg, a semminél több – jegyezte meg –, és vannak
ezen kívül más pályázatok, támogatási formák is, melyek együtt
szép összeget jelentenek havonta a diákok számára.

Lassan õrlõ vízimalmok

A Sárbogárd közigazgatási területén bérüzemeltetett önkor-
mányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek 2020–2034. évi
gördülõ fejlesztési tervének jóváhagyása kapcsán Szilveszterné
érdeklõdött, hogy a vízminõség javítását célzó uniós pályázatokat
ki nyújtja be.
Dr. Sükösd: – A vízminõség-javító uniós pályázatokon való köte-
lezõ részvételrõl a magyar országgyûlés döntött 2004 körül. A víz-
minõséget központilag mérték meg az országban, és az érintett te-
lepüléseknek kötelezõvé tették az indulást a Nemzeti Fejlesztési
Programirodával közremûködve. Mi az elõzõ ciklusban adtuk be
a pályázatot, akkor parkolópályára tettek minket, késõbb szüle-
tett döntés. Most a megvalósulás elõkészítõ szakasza zajlik
Pusztaegresen és Sárhatvanban. A harcokat az NFPI vívja az uni-
ós forrásért, nekünk csak be kellett nyújtani a pályázatot. Azért
ilyen sok idõ, mire a megvalósulás útjára lép a dolog, mert közben
sok szabályozás megváltozott.
Varga István pályázati és közbeszerzési referens kiegészítette az
elhangzottakat azzal a friss információval, hogy már megvan a
nyertese a közbeszerzésnek, így elvileg bármikor indulhat a mun-
ka.

Ingatlanértékesítések

A Gergely köz 3. fsz. 1. szám alatti, 34 m2-es, nagyon gyenge mû-
szaki állapotú önkormányzati lakást megvásárolja eddigi bérlõje
(hivatalos értékbecslés alapján) 510.000 Ft-ért, 5 éves részletfize-
téssel.
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Egy kislóki ingatlant is értékesítenek: azt az épületet, mely a tele-
pülésrész lakossága számára sokáig közösségi térként (imaház-
ként, klubként, fórumok helyszíneként) szolgált. A vevõ a rácal-
mási Dienes János (a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
vezetõjének, Dienes Katalinnak a férje), aki lakatos- és kovács-
mûhelyt s egyben tanmûhelyt tervez ott kialakítani, mivel se Du-
naújvárosban, se Székesfehérváron nincs ilyen. A volt imaház árát
1.397 ezer Ft összegben állapította meg a testület. Dienes Kata-
lintól megtudtuk ugyanakkor azt is, hogy a szomszédos épületet
lakás céljára szeretnék megvásárolni, hogy közelebb költözzenek
Sárbogárdhoz.

Felújítások 216 millióból

A „Sárbogárd–Pusztaegres szociális városrehabilitáció a társa-
dalmi integrációs érdekében” címû pályázathoz kapcsolódó épí-
tési beruházás kivitelezõjének kiválasztása érdekében közbeszer-
zési eljárást írnak. Ez a második „fázisa” az úgynevezett szegregá-
ciós pályázatnak. A KSH ugyanis szegregátumként határozta meg
Pusztaegrest és Sárhatvant, melyek szociális felzárkóztatása ér-
dekében (elsõ fázisként, pályázati finanszírozásból) egy szociális
munkás dolgozik a területen körülbelül másfél éve. Mivel az ön-
kormányzat az elsõ kört teljesítette, indulhatott egy másik pályá-
zaton, mely 216 milliós építési beruházást céloz: egy ingatlan be-
szerzését, két önkormányzati szociális lakás (a Bem utcában és a
Szélsõ utcában), a pusztaegresi orvoslakás–rendelõ–védõ és a
pusztaegresi klub felújítását. A Bem utcai ingatlant teljesen le-
amortizálták a korábban ott lakók, kihúzták a vezetékeket, a
mûanyag burkolatokat elégették a konyhában, és bepiszkítottak.
Tavasszal tudják kezdeni a tényleges munkát.
Szilveszterné: – Orvost azzal lehet ide csalogatni, ha jó minõségû
lakást adnak neki.
Dr. Sükösd: – Jó minõségû lakást (a KH Bank fölött) és házat is
tudunk kínálni orvosnak. A Szélsõ utcában az egyik védõnõ la-
kott, ott csak a fûtést kell korszerûsíteni.

Bejelentések

Juhász János és Szilveszterné a fûnyírást szorgalmazta Töbör-
zsökön és Sárszentmiklóson a Burgánál.
Képviselõi kérdésre dr. Sükösd ecsetelte a sárszentmiklósi rende-
lõ felújításának részleteit: – Két pályázatot nyertünk a rendelõre.
Azt nyertük késõbb, melynek része a tetõfelújítás is. Az elsõ pá-
lyázatból akadálymentes rámpa, mozgáskorlátozott-parkoló, tel-
jes homlokzatszigetelés, külsõ nyílászárócsere, egy akadálymen-
tes mellékhelyiség, burkolatcserék, kondenzációs kazán valósult
meg. A második pályázatból a védõnõi helyiség kialakítása, az ud-
varon egyéb parkolók, új burkolat a rendelõkben, festés, a tetõfe-
dés cseréje, a szerkezet megerõsítése, szigetelése, az épület teljes
villamosságának, az épületgépészetnek a megújítása, és egy nap-
kollektor is elhelyezésre kerül. A nyert összeg 40-40 millió Ft a két
ütemre. A közbeszerzési szerzõdések nyilvánosak, mûszaki ellen-
õr felügyeli a munkálatokat.
Szilveszterné: – Láttam a korhadt szalufákat, hogy csere helyett
két léccel lettek kipótolva.
Kocsis Dóra, a mûszaki osztály vezetõje: – Statikus nézte meg a
tetõ állapotát, õ mondta meg, mit hogyan kell elvégezni. Nem
mindig kell cserélni, bizonyos esetekben elég alátámasztani.
Dr. Sükösd: – Ugyanaz kivitelezte az ácsipari részt a Kossuth isko-
lánál, a miklósi óvodánál és iskolánál, mint a rendelõnél.
Szilveszterné kérte a miklósi rendelõ felújításának teljes doku-
mentációját.
Dr. Sükösd: – Itt döntöttünk mindenrõl.
Erõs Ferenc: – A Tisza utcában egy lakó fája még mindig zavarja a
közlekedõket a keresztezõdésnél.
Ébl Zoltán: – A garanciális útfelújítást sok szeretettel várjuk.
Kocsi Dóra: – Jövõ héten kerül rá sor.

Hargitai–Kiss Virág

Kérdezték
MIÉRT VAN ZÁRVA A SKATE-PÁLYA?

Az Ifjúsági parkban a skate-pálya bejáratai be vannak drótozva,
és felirat figyelmeztet: „A pálya használata balesetveszélyes és
tilos!”
A lezárás okáról a polgármestert kérdeztem, akitõl megtudtam,
hogy sajnálatos és elítélendõ módon valaki – nem megfelelõ hasz-
nálat következtében – megrongálta a pálya egyik elemét, ezért az
balesetveszélyes. Amíg a cég, mely az elemeket telepítette, meg
nem javítja a hibás darabot, addig a pályahasználók biztonsága ér-
dekében lezárva marad a terület.

ZÖLD TORLASZOK

A Kereszt utca feltételezhetõen több utcát keresztezõ, összekötõ,
kanyargó formájáról, mintsem a keresztbe–kasba belógó növé-
nyekrõl kapta a nevét. Végighaladni rajta fölér egy keresztúttal.
Az egyébként sem széles utca a kacskaringós részen szûkül be a
legjobban, ahol az elhanyagoltságtól dús fák és bokrok lombjától
se elférni nem lehet, se látni, hogy ki vagy mi jön szembe. A 63-as-
ba torkolló szakasz mellett az elhagyott ingatlanok gaztengere
nyaldossa az aszfaltot. Ráadásul a Kereszt utcában bonyolódik a
rendõrség nem kicsi forgalma.
A lakók kérik az önkormányzatot, hogy intézkedjen a belógó nö-
vényzet rendszeres nyesése érdekében, szólítsa fel az érintett la-
kókat, elkerülendõ az esetleges baleseteket.

LESZAKADT VÍZELVEZETÕ

Nem tudni, hogy megrongálták, vagy magától szakadt-e le a nem-
rég elkészült vízelvezetõ betonelem a Posta utca keleti oldalán, a
kocsmától nem messze. Kérjük az illetékeseket megvizsgálni és
helyrehozni a hibát.

Hargitai–Kiss Virág
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Új eszközökkel gyarapodott
a rendelõintézet

Mintegy 300 millió forintos beruházás valósult meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház székesfehérvári II. számú
szakrendelõjében, a móri és a sárbogárdi rendelõintézetben európai uniós és hazai forrásból. A fejlesztés keretén belül Székesfehér-
vár részére 537 darab, Mór tekintetében 135 darab, Sárbogárd számára 9 darab orvostechnikai eszköz került beszerzésre. A projekt
célja a mûszerezettség javítása – akadálymentesítési szempontok érvényesítésével –, az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbe-
teg-szolgáltatások fejlesztése, ezáltal a fekvõbeteg-kapacitás tehermentesítése, további progresszív ellátást nem igénylõ kezelések
biztosítása, esélykülönbségek csökkentése, betegelégedettség növelése.
A sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézet közel 7 millió forint értékû eszközökkel gyarapodott, köztük fizikoterápiás kezelõ-
toronnyal, magzati szívhangvizsgáló monitorral, 24 órás vérnyomásmérõvel és EKG-készülékkel, valamint pulzoxyméterrel, mellyel a
tüdõgyógyász a véroxigénszintet tudja vizsgálni.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Köz-
gyûlés elnöke az október 25-ei hivatalos
átadón elmondta: Varga Gábor megyei,
majd országgyûlési képviselõként és dr.
Csernavölgyi István, a Szent György Kór-
ház sárbogárdi gyökerû fõigazgatója sokat
tettek annak érdekében, hogy 2011-ig több
mint 450 millió forintból teljesen megújul-
jon küllemben, infrastruktúrában és mû-
szerezettségben a sárbogárdi rendelõinté-
zet. A mostani eszközfejlesztés tulajdon-
képpen annak a beruházásnak a folytatása,
a fölmerült igények szerint. Molnár Kriszti-
án kiemelte, hogy a Szent György Kórház
az ország 5. legjobb kórháza.
Méltatta a fejlesztést és a sárbogárdi intéz-
mény dolgozóinak, orvosainak tevékenysé-
gét dr. Csernavölgyi István, Varga Gábor,
dr. Sükösd Tamás és Lõrincz Krisztina, az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Kö-
zép-dunántúli Térségi Igazgatóságának ve-
zetõje, majd lehetõség nyílt az új eszközök
megtekintésére.

Hargitai–Kiss Virág
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FOLYTASSUK EGYÜTT!

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Két ciklus munkája áll mögöttünk, melyben igyekeztünk Sárbo-
gárd fejlõdését elõremozdítani. Számos eredményt értünk már el,
de a tennivaló sohasem fogy el, nem elégedhetünk meg az eddigi-
ekkel! Néhány mondatban minden jelöltünk összefoglalta ered-
ményeit és a jövõre vonatkozó elképzeléseit.
BÁGYI ZOLTÁN (1. vk): Tõsgyökeres töbörzsökiként is jó volt
látni, hogy a településrészen is történtek fejlesztések. Megújult a
Szent István út déli szakasza, az óvoda épülete, elkezdõdött a
63-as úton lévõ vasúti keresztezõdés átépítése. Van állandó házi-
orvos, továbbra is marad az iskola a helyén. Szeretném, ha az óvo-
da melletti és a temetõhöz vezetõ gyalogút is szilárd burkolatot
kapna, utóbbi közvilágítással ellátott lenne. Gyermekeink bizton-
sága érdekében szorgalmazom gyalogátkelõhely kialakítását az
iskolánál, kerítés építését a Tüzér utcai játszótérhez, valamint az
óvoda tetõcseréjét.
ÉBL ZOLTÁN (2. vk): Befejezõdött a vízelvezetõ árokrendszer
korszerûsítése, mely kiemelten fontos feladat volt. Az új rendõr-
kapitányság felépültével megoldhatóvá válik a rendelõintézet kö-
rüli parkolás, s kiépül a városi térfigyelõ kamerarendszer. Sikerült
a Varga-temetõt bekeríteni, mellette parkolóhelyet is kialakítva.
Szükségesnek tartom a helyi értékek megõrzését, a helyi közösség
megerõsítését, a saját közösségi tér kialakítását a körzeten belül
is, lehetõség szerint játszótérrel és szabadidõs programok lebo-
nyolítási lehetõségével. Elõkészítés alatt van a szociális otthon
bõvítése, korszerûsítése is.
ARANYOS JÓZSEF (3. vk): Több évtizede dolgozom mentõs-
ként az egészségügyben, az így szerzett tapasztalataimat igyekez-
tem kamatoztatni önkormányzati munkámban. A körzetemben
épült meg a tanuszoda, amely évtizedes álom megvalósulása. A
kivitelezés küszöbén áll az új rendõrkapitányság, jó úton halad a
mentõállomás és a sportcsarnok elõkészítése is. Lesz térfigyelõ
kamerarendszer az egész városban, s az Ifjúsági park is új sporto-
lási lehetõségekkel fog bõvülni. Minden tehetségemmel igyek-
szem a kislóki közösségi életet támogatni, melyben számítok a he-
lyiek együttmûködésére.
NOVÁK KOVÁCS ZSOLT (4. vk): Az elmúlt években a körze-
temben lezajlott több középület energetikai korszerûsítése, meg-
újult és bõvült a Sárbogárdi Zengõ Óvoda, számos új szolgáltatás
talált otthonra a régi községházában, elkészült a mûvelõdési ház
színháztermének felújítása; elõkészítés alatt áll a Hõsök tere át-
alakítása, új parkoló kiépítése, bõvítése, a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola teljes körû felújítása.
TÓTH BÉLA (5. vk): Sikerült a vízelvezetés gondjait megoldani
körzetemben, ezt követõen elkezdõdött a járdák javítása, a mel-
lékutak kátyúzása, megkezdtük a Huszár-temetõ bõvítési munká-

latait, folyamatban van a kerékpárút elõkészítése, amely együtt
jár az árok lefedésével és az érintett járdák újjáépítésével. Rövid
távú terveim között szerepel a Köztársaság út és a Kossuth utca
járdáinak felújítása, valamint körzetemben található kisebb utcák
burkolatának rendbetétele.
ERÕS FERENC (6. vk): Kezdeményezésemre, miniszteri segít-
séggel sikerült újranyittatni a miklósi postát. Elkezdõdött a teme-
tõ körüli közlekedési helyzet javítása útszélesítéssel. Felújítottuk
a Széchenyi utca és Magyar utca járdáit, továbbá a Köztársaság úti
buszmegálló környezetét. Szeretném, ha felszámolásra kerülne
az ún. Burga a temetõ mellett, valamint a Gárdonyi utca is szilárd
burkolatot kapna.
DR. SÜKÖSD TAMÁS (7. vk): Körzetemben megújult vala-
mennyi közintézmény, bõvült az óvoda, megszépült az iskola, új-
jáépült az orvosi rendelõ. Folyamatosan javítjuk a járdákat, fej-
lesztjük a helyi közlekedés lehetõségeit mind a gépjármûvel,
mind a gyalogosan közlekedõk számára. Ennek fontos része lesz a
fõúton haladó kerékpárút, erre a forrás már rendelkezésre áll. Az
egyesülettel együttmûködve teljesen megújult és modernizáló-
dott a sporttelep. Rétszilason folyamatosan javítjuk a járdákat a
lakossági kéréseknek megfelelõen. Megszerveztük és folytatjuk
az óvodás és iskolás gyermekek eljutását az oktató–nevelõ intéz-
ményekbe. Kisebb felújításokat végeztünk a klubhelyiségen. Tá-
mogatjuk a helyi egyesületet, melynek mûködésében számítunk a
helyiekre is.
ÉRSEK ENIKÕ (8. vk): A külsõ településrészeken több fejlesztés
történt az elmúlt években. Jelentõs elõrelépés a Kossuth utca
megújítása, a járda is elkészült a Rákóczi utcában. Sárhatvanon az
orvosi rendelõ újult meg. Számos pályázati program zajlik, amely
segíti a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, szociális munkás
van állandóan a településrészen, sikerült a háziorvosi ellátást is
folyamatosan biztosítani. Megvalósítás elõtt áll a vízminõség-javí-
tó program. Sikeres volt a kertészet kialakítása, a közeljövõben
indul a pusztaegresi kultúrház felújítása.
Folytassuk közösen a megkezdett munkát, hogy büszkék lehes-
sünk otthonunkra, Sárbogárdra!
Magyarországnak olyan kormánya van, amely velünk együtt dol-
gozik, s támogatja elképzeléseinket. Az elmúlt évek alatt eredmé-
nyes pályázataink révén több mint három milliárd forint támoga-
tás érkezett városunkba.
Bízunk benne, hogy csapatunk az Önök segítségével tovább viszi
Sárbogárdot a fejlõdés, gyarapodás útján.
Kérem, tiszteljenek meg bennünket továbbra is bizalmukkal!
Szavazzanak ránk és a Fideszre!
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KÉT AKTUÁLIS
DÜHÖM

Nézi, ugye, az ember a tévéjátékot, a lelke boldogan lubickol
a mesevilág tájékain. Például vonat száguld egy egzotikus
hegyvidéken, és mondjuk az egyik utas pisztoly csövét szorítja
egy másik utas halántékához. Erre a képsor hirtelen átvált
egy magyar nõre, aki elmondja, hogy milyen kenõcsöt használ
bõrviszketés esetén. Puff! Ki kérdezte ezt a nõt? És hogy jön-
nek ahhoz a tévések, hogy épp a legfeszültebb pillanatban ide
tolják magukat? Én nem ezért fizetem a mûsorszolgáltatás
busás díját, hogy a hölgy beavasson a viszketésproblémájába
ahelyett, hogy látnám, mi történik a vonaton. És persze jön a
többi: a csodálatos intimbetét, a sörök, varázstabletták. Mit
tehetek? Nézem. Közben tele vagyok belsõ háborgással. Sér-
tõ és pimaszság, hogy valakik odatolakszanak valahová, aho-
vá senki nem hívta õket, és megzavarnak valamit, ami nekem
a legszemélyesebb ügyem. Tolakodás, bunkóság! Van egy
életem, amelyet kialakítottam magamnak. Hívatlan látoga-
tóknak kívül tágasabb!
De úgy látszik, ezzel együtt kell élni. A reklámáradattól min-
denki szenved, nincs mód korlátot szabni neki. Szerintem na-
gyobb úr, mint az államhatalom. Miért van ez, hogyan alakult
ez ki? Nem vettük észre, és egyszer csak a szemhatár fölé ma-
gasodik, eltakarja a Napot, s átveszi a világhatalmat. Ámde
nézzünk körül! Hát nem a Kereskedelem az úr a világon? Ki
merészelne harcba szállni a Bevásárlókocsival? Mi etetjük
naponta. Akkor meg mi a baj? Van fontosabb dolog, mint a
vásárlás? Márpedig a reklám ennek a tevékenységnek egyik
mellõzhetetlen származéka. Na ugye!
És én mégis bosszankodom. Valami nincs rendben itt. Olya-
nok uralkodnak, akiket senki nem hatalmazott föl erre.
És a másik dühöm… Ezek a hetek véglegesen el vannak ront-
va. Kampányidõszak! Rosseb egye, aki kitalálta! Szegény té-
vét már félünk bekapcsolni. Tényleg hányinger! Politika van,
ezen nem változtathatunk. De nem lehetne emberségeseb-
ben? Fiúk, lányok, meg kellene próbálni. Hisz ti valahol jó

gyerekek vagytok, nem? Ennyire az agyatokra ment a hata-
lomvágy vagy a versengési mánia? Az európai embernek a vé-
rébe, csontjaiba van ivódva, hogy nyilvánosan nem mond
rosszat az embertársáról. A lelke mélyén érzi, hogy mások
ócsárlása ravasz dicsekedés. Ódzkodik ettõl, mert van ízlése.
Most meg mi van? Vége Európának? Nem hiszem, hogy
ennyire rossz véleményetek van a másik magyarról. Csak
játsszátok, ugye? Ne csináljátok ezt! Mennyivel kedvesebb,
kellemesebb volna itt a levegõ, ha abba tudnátok hagyni!
Nektek is jobb volna, higgyétek el!
Tisztában vagyok azzal, hogy ezeket teljesen fölöslegesen ír-
tam le. Itt lehetetlen változást várni. Azzal vigasztalom ma-
gam, hogy a világ más tájain háborúk is vannak, agyonlövik
egymást az emberek. Ez még mindig jobb, ami itt van.

L. A.

ISMÉT OPERAGÁLA!
A közel egy évtizede minden õsszel megrendezett, a zene világnapjá-
hoz kötõdõ szimfonikus koncertek sorában tavaly elõször rendezett
operagálát a Bogárd-Dal Kulturális Egyesület. Az óriási sikerre való
tekintettel idén is a legnépszerûbb klasszikusokkal, Verdi, Mozart,
Donizetti és mások szerzeményeivel várják a közönséget október
27-én, vasárnap, 17 órakor a József Attila Mûvelõdési Központ meg-
szépült színháztermébe. A fellépõk: Várdai István Liszt-díjas gordon-
kamûvész, Zemlényi Eszter szoprán, Balogh Eszter mezzoszoprán,
Ninh Duc Hoang Long tenor, Najbauer Lóránt bariton, a MÁV Szim-
fonikus Zenekar Dénes István karmester vezényletével, a Várpalotai
Bányász Kórus (Borbás Károly karigazgató vezetésével) és a Huszics
Vendel Kórus (Huszics Vendelné karnagy vezetésével).
Az operagála repertoárját a nemzetközi és hazai sikereket elért szólis-
ták és Dénes István válogatták össze. Ninh Duc Hoang Long elõadá-
sában magyarul csendül majd fel a Bánk Bánból a Hazám, hazám
nagyária. Az énekesek szólóban, duettben és együtt is fellépnek, s töb-
bek között a Rigoletto címû operából adnak elõ részletet.
Szabados Tamás, az egyesület elnöke megtisztelõnek tartja, hogy a ze-
nekar, a karmester, a szólisták és a Huszics Vendel Kórus között bará-
ti viszony szövõdött az évek során; a vendégfellépõk nagyra tartják a
sárbogárdi közönséget, vendégszeretetet, zene iránti elkötelezettsé-
get, kialakult hagyományt, és várják az újabb találkozást. Várdai Ist-
ván, akit nagyszülei révén rokoni szálak fûznek ide, 10 éves kora óta,
több mint 20 éve rendszeresen játszik a sárbogárdi színpadon.
Minden bizonnyal idén is maradandó élményben lesz része a közön-
ségnek a színvonalas, a komolyzenei élet kiválóságait felvonultató
koncerten!
A közösséget a zene által összekovácsoló esemény európai uniós tá-
mogatásból valósul meg.
A koncertre 2-5-10 ezer Ft-os támogatás nyújt belépõt. Elõzetes je-
lentkezés szükséges. Érdeklõdni a Bogárd és Vidéke szerkesztõségé-
ben lehet.

Hargitai–Kiss Virág
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„Minden virágszál említésre vár, minden marék por megjegyzésre méltó...” (Weöres Sándor)

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELÕSSÉGÜNK A FÖLDÉRT

A Madarász József Városi Könyvtár ingyenes rendezvényei
Szeptember 30. (hétfõ) 10.00 óra: Mesekuckó – kisiskolások találkozása Csóka Judittal.

Október 2. (szerda) 17.00 óra: Csóka Judit legújabb könyvének bemutatója.

Október 4. (péntek) 17.00 óra: A Hópárduc felesége: Életem Erõss Zsolttal – vendé-
günk: Sterczer Hilda.

Október 1-jétõl TEXTILVILÁG címmel kiállítás nyílik Tatár Zsuzsanna munkáiból,
amely megtekinthetõ október 31-éig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Szeptember 30-ától október 31-éig különféle kedvezményekkel állunk az érdeklõ-
dõk rendelkezésére:

– ingyenes be- és átiratkozás,

– „Megbocsátás napjai” – a késedelmes olvasók mentesülnek a pótdíj kifizetése alól.

Bízunk abban, hogy a rendszeres könyvtárlátogatók mellett a ma még távolmaradók
is tartalmas események részesei lehetnek könyvtárunkban.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Madarász József Városi Könyvtár!

Új helyen az alsószentiváni könyvtár
A mûvelõdési házból az iskolába, onnan pedig most a volt családsegítõ épületébe került az Alsószentiváni Községi Könyvtári, Informá-
ciós és Közösségi Hely. Az ideiglenes könyvtár avatására október 19-én került sor.

Baráth Barnabás 6. osztályos ta-
nuló, az alsószentiváni iskola di-
ákja a hely szelleméhez illõ verset
szavalt el: Aranyosi Ervin „A
könyv a legjobb barát” címû köl-
teményét, szépen hangsúlyozva és
formálva a szavakat. A megyei
Vörösmarty Mihály Könyvtár
munkatársai köszönetüket fejez-
ték ki, hogy a település akkor is
méltó környezetet biztosít a köny-
veknek, ha ideiglenes helyre is
kényszerül a könyvtár. A könyvtá-
ri teendõket ellátó kollégának,
Takács Sárának azt kívánták: friss
erõvel, lendülettel tegye jó barát-
tá a könyveket a település lakosai,
a gyermekek számára. A szakmai
munkához továbbra is minden se-
gítséget megadnak.
Husvéth Imre polgármester la-
punk kérdésére elmondta, hogy
pályázatot nyertek a mûvelõdési
ház felújítására, így idõvel eredeti
helyére kerülhet majd vissza a
könyvtár.

Hargitai–Kiss Virág
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Történetek a zenével

Rengeteg cikk, tanulmány és kötet foglalkozik manapság azzal a témával, hogy a zene szeretete aktív mûvelése akár énekben, akár
hangszeren milyen jótékony hatású. Aki már kisgyermekként belecsöppen a zene világába, fejlõdik a kreativitása, más tudományok
területén, mint például a matematika vagy a nyelvek, jelesebb eredményeket könyvelhet el magának, könnyebben tud csoportban dol-
gozni, ismerkedni más kultúrák világával. Hosszan sorolhatnánk még az érveket. Ehelyett azonban valljanak saját benyomásaikról
azok a tanulók, akik itt tanulnak zenét a Violin Alapfokú Mûvészeti Iskolában. A zene világnapja alkalmára egy pár gondolatot szed-
tünk csokorba tõlük:

Az osztálytársam kezdett el elõször furulyázni és nekem is nagyon megtetszett. Akkor döntöttem el, hogy én is szeretnék menni. Na-
gyon szeretek zenélni. Amikor negyedikes voltam, akkor kezdtem el furulyázni. Az elsõ félévben szopránon játszottam, a második fél-
évben kezdtem az eggyel nagyobb és mélyebb hangszert. Szeretek fellépésekre járni és sokat gyakorlok. Sok kedvenc darabom van.
Kedvenc zeneszerzõim: Bach, Vivaldi, Telemann és még sok más. A legemlékezetesebb fellépésem Sárszentmiklóson, az evangélikus
templomban, egy esküvõn volt, amikor én játszottam a bevonulót a menyasszonynak. Nagyon izgultam. Igazából az összes fellépésem
emlékezetes volt. Sokat köszönhetek Jákob Zoli bácsinak, aki a tanárom.

Lukács Ramóna, Sárszentmiklósi Általános Iskola, 6. b

2011-2012 óta a Violin Alapfokú Mûvészeti Zeneiskola tanulója vagyok. Nagyon szeretek zenélni, mert megnyugtat, jó kedvre derít és
az unalmas napokat is el tudom vele tölteni. Sok kitartás kellett hozzá, de az volt a célom, hogy megtanuljak gitározni, ami kisebb-na-
gyobb akadályokkal, de sikerült. 8 év alatt játszottam már mindenféle számot, de leginkább a modern dalok iránt rajongok. Játszottam
kamaracsoportban is és jó érzéssel töltött el, ahogy együtt zenéltünk más-más hangszeren. Sokszor léptem fel esküvõkön, keresztelõ-
kön, idõsek otthonában az államalapítás ünnepén és egyéb jeles alkalmakon. Nagyon sok szép pillanatom lett a zenének köszönhetõ-
en, és terveim szerint még járni fogok pár évig. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy foglalkozzon a zenével, mert meg fog változni a han-
gulata és a kedve. Végezetül egy idézettel zárom: „A zene olyan örömöt okoz, amelyet az emberi természet nem nélkülözhet.”
(Konfuciusz)

Tóth Zsuzsanna, Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, 9. a

A Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulója vagyok immár hetedik éve. Azonban a zenével kapcsolatos elsõ élményeim, sok társam-
hoz hasonlóan, az általános iskola kezdetén értek, ahol furulyán kezdtem tanulni. Pár év kihagyás után iratkoztam újra zeneiskolába,
de immár mint ifjú zongorista. Tanárnõm a kezdetektõl Cegelnyik Jelena, a szolfézst pedig évek óta Jákob Zoltán tanár úr tartja. Be-
vallom, nem áll közel hozzám az elmélet, de a teljes és biztos tudás elsajátításához elengedhetetlen. Kedvenc korszakom a barokk, ked-
venc zeneszerzõm pedig a korszak óriása, Johann Sebastian Bach. Az õ zenéje az, amellyel nemcsak órákon találkozom, de szabad
idõmben is szívesen hallgatom, tanulom. Nagyon érdekel (a zongora mellett) az orgona is, ezért próbálok olyan darabokat választani,
melyek szépen szólnak ezen a hangszeren is. A késõbbiekben is szívesen foglalkoznék zenével, akár mint kántor.

Kovács Péter, Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, 12. c

Hat éve zenélek. Elõször a furulya kezdett érdekelni, amit azért kezdtem el, mert tudtam, hogy elõbb-utóbb nagy sikerem lehet vele. A
furulyázás, ha szomorú voltam, mindig felvidított. Egyszer elhatároztam, hogy más hangszert is kipróbálnék. Sokat gondolkodtam és
rájöttem, hogy a hegedû illik hozzám. Bevallom, a szüleim kicsit aggódtak, hogy mi lesz belõle, de én annyit mondtam nekik, hogy ti-
zenegyedik szülinapomra szeretnék egy hegedût. Amikor még nem jártam órára, de már megkaptam a hangszert, a szobámban próbál-
tam játszani rajta. Még nem szólalt meg igazán, de én már odaképzeltem a szerepléseket, az órákat és a gyakorlást. Aztán amikor el-
kezdõdött az év, Ivett néni, a hegedûtanárom mindenben segített, hogy elérjem a célom. Óráról órára egyre magabiztosabb lettem. Eb-
ben a szereplések is sokat segítettek. Az elsõ évem arról szólt, hogy a hangok, az ujjak elhelyezkedését megtanuljam. Viszont amikor a
második évet elkezdtem, valahogy mindent tudtam elõre. Ezek után a hegedülés számomra kikapcsolódás és olyan dolog, ami boldog-
gá tesz. Már két éve hegedülök, és ez az egyik dolog, amit a legjobban szeretek csinálni.

Palotás Panna, Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, 6. c

Azért kezdtem el gitározni tanulni, mert ebbe születtem bele. Otthon is minden a zenérõl szól. Az anyukám énekel, az apukám szintén
gitározik. Sokszor hallottam, hallom õket gyakorolni. Láttam õket fellépni, ami nagyon tetszett. Akkor eldöntöttem: én is szeretnék
színpadon szerepelni. A gitáromat az óvodai ballagásomra kaptam, ezen játszom tavaly óta, amikor elkezdtem a zeneiskolát. Szász Dá-
vid bácsi, a gitártanárom sok mindenre megtanít, és apával is gyakorolunk otthon. Bár nagyon izgulok, ha szerepelek valahol, mégis
nagyon örülök, hogy megmutathatom, mennyit tudok már.

Magyar Réka Szofi, Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, 3. a

Két évig furulyáztam, és két éve zongorázom, de azért elõveszem néha még a furulyát is. Azért akartam furulyázni, mert kíváncsi vol-
tam, miket tanulok; és azért kezdtem el zongorázni, mert szerettem volna megismerni a zongora hangjait, és szerettem volna az osz-
tálytársammal, Damival együtt zongorázni. A zenét és a zenetanulást azért szeretem, mert olyan dalokat ismerhetek meg, amiket ed-
dig még nem ismertem. Jó érzés másoknak játszani. Szívesen kipróbálnám egyszer a fuvolát is.

Pásztor Lili, Sárszentmiklósi Általános Iskola, 4. c
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Egy templomépítõ lelkész emlékére
Nem is olyan régen volt a sárbogárdi református gyülekezetnek
délvidékrõl származó lelkipásztora az épp 100 esztendõvel ez-
elõtt született Szabó Imre Nagytiszteletû úr személyében. De tu-
dunk olyasvalakirõl is, aki innét indulva lett az ottani magyarok
lelkésze. Az illetõ a régi bogárdi nemesi családok egyikébõl, a
Mányoki famíliából származott. Õsei a református gyülekezet
alapítói közé tartoztak. E család sarja, Mányoki Imre újvidéki lel-
kész 150 évvel ezelõtt adta vissza lelkét Teremtõjének.
Apja, Mányoki Márton, 1828-ban veszítette el elsõ feleségét, öt
gyermekének édesanyját. Rá egy évre újranõsült és Parrag Esz-
tert vette nõül. Közös gyermekük 1830. november 10-én, éppen
Márton napja elõtt született meg. A kisgyermek nem töltötte még
be az elsõ életévét, amikor apját végsõ nyugalomra helyezték a
bogárdi temetõben 1831 augusztusában. Felcseperedvén neves
iskolákban Gyönkön, Pápán, Kecskeméten gyarapította szorgal-
masan tudását.
A papi hivatást választva szolgált segédlelkészi évei alatt Kopá-
cson, Laskón, Mohácson és Kölkeden. 30 évesen került az újvidé-
ki reformátusok közé lelkipásztornak. Az egyik összefoglalás így
írja le röviden ottani ténykedését és az azt megelõzõ éveket:
1848-ban már 1500 református él Újvidéken. A szabadságharc
nagyon szomorú esemény volt az újvidéki reformátusság számá-
ra, ugyanis Jellasics támadása folytán Kis Pál 1849. június 12-én
parancsot adott Újvidék lövésére. A péterváradi várból 200 ágyú-
val porrá lõtték a várost. A református egyházközség ezzel teljes
egészében megsemmisült. Vajon ilyen halál után lesz-e feltáma-
dás?
A lassan visszatérõ lakosok 1850-ben kezdték újjáépíteni a kiégett
imaházat és lelkészlakást. Mányoki Imre lelkipásztor (1860–
1869) szolgálati évei alatt 1863-ban országos gyûjtés indult az új
templom felépítésére.
A munkát 1864 júniusában kezdték. Az építési terveket Hevessy
Károly megyei fõmérnök készítette, az építési vállalkozó Molnár
György mûépítész volt. Az építés megkezdésének ideje alatt Ko-
vács János volt a gondnok. A templom 1865-ben már elkészült,
felszentelésére 1865. október 15-én került sor. A gyülekezet lé-
lekszáma ekkor már 2000 volt.
A templom felszentelését Török Pál dunamelléki szuperinten-
dens végezte. Ez alkalomból Szabó Péter, a pirosi egyházközség
segédlelkésze így írt: ’Újvidék a végpont hazánk ezen részén hitfele-
kezetre s magyar nyelvünkre nézve. Ha él az újvidéki ref. egyház, ak-
kor él ott a nyelvünk is, mégpedig hódítólag, ha nem él, elesik hitfele-
kezetünkkel nyelvünk is.’ A Dunamelléki Egyházkerület püspökének
érkezését is megörökíti: ’Elindulánk fáklyavilág mellett a város felé.
Mily meglepõ esemény. Azon utcán, melyen bevonulánk, minden
más nyelvû, csak magyar nem, minden hitfelekezetû, csak reformá-
tus nem lakja, és az utca annak hírére, hogy a magyarok püspöke jön,
minden felhívás nélkül önként kivilágíttatott, volt ember, ki mindkét
kezében fáklyát tartva kiáltotta a zsiviot (éljen).’ (Magyar Reformá-
tus Egyház Javainak tára, 2005, Debrecen; Bácskai Egyházmegye,
Újvidék)
Mányoki így számol be a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok
1866. januári 21-ei számában a Tudósítás és Kérelem c. cikkében:
„Ha van ebben a nagy magyar hazában egy hely avagy testület, mely
nemzetiségünk s nyelvünknek a végpontokoni terjedésén örülni tudó
magyar ember figyelmét és tettleges pártfogását méltán megérdemli –
úgy egyik ez, a haza déli legvégsõ szélén fekvõ Újvidék városában –
hamvaiból emelkedni kezdõ magyar ref. egyház. – Sokan százak és
ezerek megértették s fel is fogták ezen állítás igazságát, s a buzgó hit-
testvérek honfiak és lelkes leányok, meghallgatva gyakori kérésünket,
esdõ könyörgésünket, hoztak áldozatot – légyenek érte áldottak örök-
re – e múltját megbûnhõdött szegény egyháznak.
Így történhetett, hogy a múlt évi okt. hó 15-ik napján szép díszes
templomunk magyaros, és oly szép vallásos ünnepélyességgel szentel-

tetett fel, minõt Újvidéken régen vagy talán még soha nem láttak.
Azonban ez a rég nélkülözött és annyira szükséges Istenháza, míg
egyfelõl örökre hirdetni fogja a száz meg száz jóltevõket, kik ez utóbbi
ínségteljes években e nyomasztó idõben is tudtak áldozni, a nemzeti-
séget közelrõl érdeklõ szent ügyért – nyomorult testvéreik felsegélésére
– kik közül sokan még most is a forradalomból megmaradt koldusta-
risznyát kéntelenek hordozni; – addig másfelõl újra segélyért esdünk
áldozatfillérekért könyörgünk hazánk dicsõ nagyjaihoz, nagylelkû fi-
aihoz és leányaihoz, mert e felszentelt templom még csupán csak
belölröl és igy csak félig kész, s mi felette szegény s vagyontalan híve-
ink áldozatából fent lévõ adóságainkat tisztázni és az építést tovább
folytatni képesek soha nem leszünk. – A legközelebbi múltban sok
forrást felkutattunk, sok kõsziklát megcsaptunk nem kétszer mint
Móses, hanem 77-szer is...”

S a munkát a folytatáshoz nagy buzgalommal végezte. Fiatalon,
39 évesen tért meg Urához. Lényének sugárzó alakja átsüt azon a
gyászhíren is, amit a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1869.
október 10-ei számában olvashatunk Székely József mohácsi lel-
kész tollából:

„Nt. Szerkeszõ úr! Egy megrendítõ eseményrõl kell Önt s a hazai prot.
közönséget értesítenem. Az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegye
egyik kiváló alakja, az újvidéki ref. egyház fáradhatatlan munkássá-
gú lelkipásztora, az ott lakó maroknyi magyarok között a magyar
szellem ébresztõje és egyik fentartója, a gyöngéden szeretõ férj és jó
apa: Mányoki Imre nincs többé! Meghalt Mohácson, szept. 26-án tü-
dõ szélhüdésben (...)!

A megboldogult vasárnap vagy is f. hó 26-án estve jött Mohácsra
Pestrõl, hol egy Újvidéken felállítandó magyar iskola ügyében a m. k.
cultus minisztériumnál megfordult küldöttségnek egyik tagjaként
szerepelt. A gõzhajó kikötõjénél reá várakozó kedvesei tárt karokkal
fogadták, s midõn onnan gyalog elindulva mintegy 10 percig épen
utja kedvezõ eredményét, gyengélkedõ egészségének jobbra fordulá-
sát s több ily örvendetes dolgokat a legnagyobb hévvel beszélte volna,
hirtelen szívéhez kap s valami bensõ nyomásról panaszkodik, mi
roppant teherként nehezült keblére. A paplakig gyalog menésrõl töb-
bé szó sem lehetett, ennél fogva kocsi után néztek az illetõk. – Pár
perc múlva a kocsi megérkezik, Mányoki a legnagyobb erõfeszítéssel
felugrik reá, a kocsit sietésre ösztönzi mert – úgymond – mindjárt vé-
ge van; de mire a paplak udvarára hajtanak: Mányokit halva emelték
le a kocsiról!

A gyászhír rögtön tudtára adatott Újvidéken levõ nejének, ki f. hó
28-án érkezett meg férje temetésére mintegy 20-24 résztvevõ újvidéki
férfi és nõ társaságában.”

Majd Mányoki munkáját méltatva így folytatja: „Hogy a roppant
kiadásokat fedezhesse – kopogtatott a szegények gunyhóján ép úgy,
mint a gazdagok palotáin; ébresztette a vallásosságot kitûnõ szónok-
lata által, ébresztette az ellenséges elemek s idegen nyelvû nép között
a hazafiságot. De az ur – ki a kezdet nehézségei között erõt adott neki
a küzdelemre – elszólitá õt munka biró korában – midõn még oly
nagy szükség lett volna rá – nem adá meg neki az örömet, mit nagy
mûve bevégzése után érezett volna; elszólítá gyülekezete, forrón sze-
retett ifjú neje Nagy Mária asszony és négy kicsiny árvája körébõl!

Adjon isten hazánknak s különösen prot. egyházunknak sok õ hozzá
hasonló férfiút! Adjon az újvidéki egyháznak hozzá hasonló munkás
és buzgó lelkipásztort – hogy a mit az elhunyt be nem végezhetett isten
segítségével érvényre emelhesse! Áldás és béke lengjen porai felett!”

Emlékét majd minden újvidéki reformátussággal foglalkozó
munka megemlíti. Szép módja az emlékezésnek, hogy az újvidéki
gyülekezet 1875-ben alapítványt tett jól tanuló elemi iskolások
megsegítése céljából, amely évtizedekig nyújtott segítõ kezet a rá-
szoruló gyermekeknek.

(-b -n)
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

2019. október
Október 5-6.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u.
24., 06 (30) 287 4652;
október 12-13.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 393 8629;
október 19-20.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06
(30) 816 1374;
október 23.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István
u. 3., 06 (20) 974 9065;
október 26-27.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30)
993 9404.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárke-
resztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket a Sárbogárdi Kormányablak rendkívüli
nyitva tartásáról:

2019. október 12-én (szombaton)
8.00 órától 19.00 óráig,

2019. október 13-án (vasárnap)
7.00 órától 19.00 óráig.

A rendkívüli nyitvatartási idõ alatt kizárólag ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány kiállítására és korábban már elkészült okmányok átvéte-
lére lesz lehetõség.
További információért forduljanak az ügyintézõinkhez, akik
készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

Simon János hivatalvezetõ

Csapadékos csütörtök után kellemes õszi napok jönnek
Csütörtökön kezdetben országszerte számíthatunk esõre, záporokra, majd délutánra a csapadékmezõ kelet felé mozog, így elsõsor-
ban a Dunától keletre kell készülni további esõre, záporokra, északkeleten esetleg egy-egy zivatarra. Mögötte szakadozottabb lesz a
felhõzet, de a nap második felében az Alpokalján ismét elõfordulhat gyenge zápor. Helyenként élénk lehet az északias szél. Délután
17-23 fok várható.
Pénteken már sok napsütésre számíthatunk, gyenge zápor legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elõ. Általában gyenge, mérsékelt ma-
rad a délnyugati szél. A csúcshõmérséklet 20 és 25 fok között tetõzhet.
Szombaton elsõsorban fátyolfelhõk szûrhetik a napsütést, az idõnként megnövekvõ gomolyokból csak néhol lehet gyenge zápor.
Vasárnap naposabb idõre van kilátás jelentéktelen csapadékkal. Délutánonként 20-26 fokot mérhetünk.
Forrás: idokep.hu
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. Rendel dr. Ollmann
Anasztázia. H: 11.30-15.00, K: 11.30-14.30, Sze: 11.30-13.30, Cs:
11.30-14.30, P: –. Szerdán terhestanácsadás 14.30-tól.

Dr. Práger Péter Andor háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007. A pontos rende-
lési idõket külön közöljük.

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339. Kedden 7-12 órá-
ig, csütörtökön 13-18 óráig, terhestanácsadás: 12-13 óráig. Rendel dr.
Nemes Mária (helyettesítõ háziorvos).

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. Hétfõ, szerda, péntek: 8-11.30. Csütörtökön terhesta-
nácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104
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Dr. Práger Péter Andor

rendelési ideje

Telefon: 06 (70) 314 8774

Hétfõ

8.00–9.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr.
Práger Péter Andor Pusztaegreshez tartozó sár-
bogárdi betegeinek)
9.30–11.30 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Kedd

12.30–13.30 Sárhatvan, orvosi rendelõ,
14.00–16.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Szerda

8.00–9.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ, 9.00–
10.00 Pusztaegres, tanácsadás, 15.00–16.00
Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter
Andor Pusztaegreshez tartozó sárbogárdi bete-
geinek)

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

Páros heteken, 8.00–11.00-ig Pusztaegres, or-
vosi rendelõ. Betegérkezés 8.00–8.30-ig.

A rendelõ rendelési idõ alatt hívható
az alábbi telefonszámon:

Pusztaegres, orvosi rendelõ: 06 (25) 470 007

Az asszisztensek hívhatók
8.00–16.00 óráig

az alábbi telefonszámokon:

Baráth Edit körzeti ápolónõ: 06 (20) 344 4139
Böde Ferencné körzeti ápolónõ: 06 (30) 853
0480

Foglalkozás-egészségügyi
(üzemorvosi) ellátás:

Hétfõ 7.00–8.00 Ideiglenesen Pusztaegresen
Szerda 15.00–17.00 Ideiglenesen Pusztaegre-
sen. Bejelentkezés: 06 (70) 314 8774.

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS

HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától
másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától más-
nap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon
7.00 órától másnap 7.00 óráig.

HÍVÓSZÁM:
06 (70) 3703 104

Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az
ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 órá-
ig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

Hétfõ,
dr. Somogyvári Katalin,

06 (20) 555 3369;

Kedd,
dr. Csanádi József,
06 (30) 540 3598;

Szerda,
dr. Somogyvári Katalin,

06 (20) 555 3369;

Szerda, dr. Nemes Mária
06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter
Andor, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés
megkezdéséig a Sárbogárd város területén
mûködõ HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETEN-

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT

nyitva tartása:

recepció, táp- és
gyógyszerforgalmazás

H–P 14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig,

szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal:
+36 (30) 287 4652

FOGÁSZATI
RENDELÉSEK

1. számú körzet

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
(a rendelõintézet

épületében)

Rendel: dr. Pavel Andrei Emil

Hétfõ: 8-10-ig iskolafogászat, 10-15-ig
felnõttfogászati rendelés; szerda:
8-15-ig felnõttfogászati rendelés; pén-
tek: 8-14-ig felnõttfogászati rendelés.
Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft., Sárbogárd,
Ady E. út 222.

Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Ma-
rosvölgyi–Szõke Luca. Rendelési idõ:
hétfõ 8–14, kedd 8–18, szerda 8–14, csü-
törtök 12–18, péntek 8–13. Telefon: 06
25 463 466

Fontos tudnivalók

Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ
elsõ óráiban történik.

Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy
más fertõzõ betegsége van, kérjen új
idõpontot!

Az utolsó páciens fogadása a rendelési
idõ befejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyele-
tekhez (pl. Székesfehérvár), vagy a bu-
dapesti fogászati központi ügyelethez
lehet fordulni.
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel, edzõkkel,
játékosokkal sportpályafutásról, a pályán és a pálya mellett töltött évekrõl. Beszélge-
tõ-partneremmel, LAJTOS ANDRÁSSAL az õszi mezõgazdasági munkák dandárja
közben skype-on sikerült a játékos- és edzõi pályafutásról megkérdezni.

Az 1991-ben Székesfehérváron született
fiatal edzõ a Sárbogárd SE utánpótláscsa-
patai közül a 16 éves focisták edzéseit irá-
nyítja. Már hatévesen a szomszédban lévõ
focipálya rendszeres látogatója, a Sár-
szentmiklós igazolt játékosa és Szakács Ist-
ván vezette edzések állandó résztvevõje.
Az iskolai évek alatt a diákolimpiákon a
saját korosztály meghatározó tagjaként
vett részt a versenyeken. A Bozsik-prog-
ram elindulásával egy idõben a serdülõbaj-
nokságban is a csapatot erõsítette. A ser-
dülõbõl a Videotonhoz igazolt és a félévi
székesfehérvári kitérõ utána 2005 õszétõl
a Dunaújváros labdarúgója volt. A kohá-
szos évek 2008-ig tartottak és tavasszal
visszatért Sárszentmiklósra. Az ifjúságiak
között eltöltött két év után a Gödöllõn
folytatott fõiskolai tanulmányok idején a
megyei I. osztályban vitézkedõ felnõttcsa-
pathoz igazolt.
2011-ben hazatért a Sárszentmiklós csapa-
tához és a felnõttek között középpályás
szerepkörben vívta ki játékával a nézõk el-
ismerését. A stabil csapattagság Sárai
György edzõ nevéhez fûzõdik, akinek
munkáját elismeréssel említette meg. Em-

lékezetes mérkõzések kerültek elõ az el-
múlt évekbõl.
A 2013-2014. évi megyei II. osztályban le-
játszott, Sárszentmiklós–Mezõszilas közti
mérkõzés, ami 15-0-ás hazai gyõzelemmel
végzõdött, és a 2. percben lõtt góljával in-
dult a gólshow, a mérkõzésen pedig továb-
bi öt gólban szerzett döntõ érdemeket. A
mai napig felejthetetlen élmény a 2014.
március 23-án lejátszott, Sárbogárd elleni
helyi rangadó. A miklósi 8-0-ás gyõzelem-
hez a 6. percben szerzett találata adta meg
az alaphangot.
2011-ben a játékos pályafutása alatt elvé-
gezte az MLSZ „D” típusú edzõi tanfolya-
mát és az intézményi Bozsik-program ke-
retein belül az óvodai korcsoportnál veze-
tett foglalkozásokat. A GRASSROOTS
„C” képesítés megszerzése után az egyesü-
leti Bozsik-program szervezése, irányítása
tartozott feladatköréhez, valamint az U7
és U9 korosztályos ifjú tehetségeket trení-
rozta.
2017-ben az U14-es csapattal, már bajnoki
rendszerben, az Ercsi és a Baracs mögött a
srácokkal a dobogó harmadik fokára áll-
tak. A következõ évben tovább folytatva a

megkezdett utat, az U16-os bajnokságban
is nagyszerû eredményeket elérve a me-
gyei bajnokság Déli-csoportban az ezüst-
érem megszerzését ünnepelte csapatával.
Az elmúlt bajnoki idényt egy újabb ezüst-
tel sikerült befejezni a Sárosd csapata mö-
gött.
2019. õszi idényét játékosként már a Vajta
csapatában kezdte, de a Sárbogárd SE U16
csapatánál továbbra is ellátja az edzõi te-
endõket. Nem titkolt szándék, hogy a baj-
noki cím megszerzését tûzte ki maga és
csapata elé. Ennek sikeréhez kívántam
eredményes szereplést és megköszöntem a
beszélgetést.

Szántó Gáspár

I. Alsószentiváni Diófesztivál
2019. október 5.

14.00 órától – megnyitó, köszöntõk;
– az alsószentiváni diónemesítés és diótermesztés bemutatása,
diófa ültetése, dió és újbor megszentelése;
– az alsószentiváni Fatimai Boldogasszony Általános Iskola ta-
nulóinak mûsora;
– a polgárõrség fennállásának 20. évfordulója alkalmából elis-
merések átadása.
15.15 órától szórakoztató mûsorok: Ten Dance tánccsoport,
operettmûsor, táncdalfesztivál, UFO együttes, Matyi és a He-
gedûs.
Kísérõprogramok a rendezvény ideje alatt: Eddz a szabadban
(szabadtéri sportok bemutatása), diós sütemények versenye,
jótékonysági kézmûvesvásár, állatbemutató.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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A sikerek árnyékában
64 között magabiztos

gyõzelemmel

Olajmunkás SE Gellénháza–
Sárbogárd SE 1-5 (0-1)

Olajmunkás SE Gellénháza: Nátrán A. –
Lukács L., Horváth B., Bognár P., Lukács
B., Szabó B., Mavolo P., Czibor Z., Odo-
nics P., Németh R., Nagy D.
Cserék: Osbáth B., László D., Kovács Á.,
Bognár K. P., Toplak B., Bencze P., Toplak
G.
Sárbogárd SE: Matócza D. – Laták B.,
Kindl Z., Gulyás–Kovács G., Kókány P.,
Bezerédi Á., Majláth H., Gráczer G.,
Paget O. A., Gráczer B., Rödenbücher T.
Cserék: Horváth Zs., Buzás A., Luczek R.,
Gyuricza K., Németh K., Nagy Á.
Szakmai igazgató: Pajor László
Óvatosan kezdtek a csapatok, és a tapoga-
tózó játék után a 10. percben a vendégek
megszerezték a vezetést. Bezerédi a meg-
kapott labdát nagyszerû ütemben Majláth
H. elé tette. Majláth H. a védõ mellett
megtolta és 10 m-rõl a jobb alsó sarokba
helyezett, 0-1. A félidõ további részében
mezõnyjáték alakult ki. Bezerédi Á. közeli
felsõ kapufáról mezõnybe pattanó lövését
és Matócza D. a 20 m-rõl kapura küldött
lövést remek vetõdéssel tolta szögletre,
említésre méltó események mellett enyhe
hazai fölény jellemezte a játékot.
A szünet után változott a játék képe és a
kezdeményezést a vendégek magukhoz ra-
gadták. A 47. percben Gulyás–Kovács G.
átadásával Bezerédi Á. befordult, 12 m-rõl
leadott lövése megpattant a kapus elõtt és
a hálóba gurult, 0-2. A hazaiak kontratá-
madásokkal igyekeztek eljutni a vendégek
kapujához és az 54. percben megszerezték
a szépítést. Szabó T. jobbról átívelt labdá-
ját Nagy D. a jobb sarokba fejelte, 1-2. A
65. percben ismét kétgólos elõny a Sárbo-
gárdnál. Gulyás–Kovács G. bal oldalról el-
végzett szabadrúgását Gráczer Bence
megcsúsztatta és a csereként pályára lépõ
Gyuricza K. 12 m-rõl kilõtte a jobb felsõ
sarkot, 1-3. A szórványos hazai támadáso-
kat sikerrel hárította a vendégek védelme
és a Majláth H. bal oldali elfutásai után ki-
alakult helyzeteket nem sikerült góllal be-
fejezni. A 80. percben Gulyás–Kovács G.
és Majláth H. összjátéka után Gulyás–Ko-
vács G. kapura ívelt labdája Nátrán A. fe-
lett a bal felsõ sarokban kötött ki, 1-4. A
mérkõzés befejezése elõtt, a 88. percben
szintén csereként beálló Horváth Zs. egyé-
ni akcióját a kaputól 20 m-re szabálytala-
nul állította meg a hazai védelem. A letett
labdát Gulyás–Kovács G. a sorfal mellett a
léc alá lõtte, 1-5.
Magabiztosan, helyenként jó játékkal és a
helyzeteket értékesítve a Zala megye I.
osztályában szereplõ Olajmunkás SE Gel-

lénháza elleni gyõzelemmel a Magyar Ku-
pa sorozat legjobb 64 csapata közé került a
Sárbogárd.
Pajor László a mérkõzés után: – Határozott
céllal utaztunk Gellénházára, amit sikerült
is megvalósítanunk. A játékosok is átérez-
ték a mérkõzés jelentõségét, és fegyelme-
zett, gyakran látványos játékkal megérde-
melten nyertünk. Gratulálok az egyesület
minden tagjának!

Demeter Dávid
brillírozott

Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr
8-0 (4-0)

Sárbogárd II.: Sebestyén – Pap, Bögyös,
Tóth, Sükösd, Varjas, Demeter, Pajor, Ri-
gó, Gráczer, Tulok
Cserék: Kovács, Fauszt, Luczek
MPF Ráckeresztúr: Kanya – Lakatos, Hu-
szár, Neuvert, Takács B., Takács M., Har-
tai, Krámos, Habos, Blaskó, Benke
Cserék: Boza, Ujhelyi–Szekrényes, Sztakó
A hétvégi sûrû programra tekintettel a
mérkõzés szombaton délután került leját-
szásra a sárbogárdi sportpályán. Az egy
ponttal érkezõ vendégeket már a mérkõ-
zés elején saját térfélen tartotta a hazai
csapat. Sükösd G. jobb oldalról belõtt lab-
dáját a védõ szögletre hárította, majd Tu-
lok G. 22 m-es lövését védte Kanya M. ka-
pus. A 17. percben vezetést szerzett a Sár-
bogárd II. csapata. Ismét a jobb oldalon
folyt a labda. Demeter D. kilépett a védõk
között és 8 m-rõl a kapus mellett lõtt a há-
lóba, 1-0. A 24. percben Huszár B. nem
sportemberhez méltó kifejezést használt a
játékvezetõ tevékenységére, ezért a kiállí-
tás sorsára jutott. A 26. percben az agilis
Demeter D. a megkapott labdával a bal ol-
dali védõt átjátszotta, aki szabálytalanul
akadályozta a büntetõterületen belül. A
játékvezetõ az asszisztens jelzésére bünte-
tõt ítélt. A 11-est Demeter D. a jobbra
mozduló kapus mellett a kapu bal oldalába
helyezte, 2-0. A kezdés utáni vendégtáma-
dást a 28. percben a sárbogárdi védelem
könnyedén állította meg és a középen in-
duló Varjas T. az átadással kilépett és is-
mét a büntetõterületen belül, közös erõvel
szabálytalanul szerelték a védõk. Az ítélet-
végrehajtó Demeter D. a balra mozduló
Kanya M. mellett a jobb sarokba lõtt, 3-0.
A hazaiak a tíz fõre fogyatkozó vendége-
ket kapujuk elé szorították és a 44. percben
a jobb oldalon vezetett támadást újabb
góllal fejezték be. A kapufáról a mezõnybe
vágódó labdát Tulok G. 18 m-rõl a jobb al-
só sarokba lõtte, 4-0. A szünet után a haza-
iak fölénye erõsödött és folytatódott a De-
meter D.-gólparádé. A 49. percben a meg-
kapott indítással lefutotta a védõket és a
jobb alsó sarokba gurított, 5-0. Egy kósza

vendégtámadási kísérlet, amelyet a kapu-
ban debütáló Sebestyén Zs. lábbal küldött
a mezõnybe. A szögletrúgások száma je-
lezte a sárbogárdiak sorozatos támadásait
és nyomasztó fölényét. A 68. percben
Sükösd G. a megkapott labdával maga mö-
gött hagyta védõjét, kapura tört, lövését a
kapus lábbal hárította és az érkezõ Deme-
ter D. közelrõl emelt a hálóba, 0-6. A 75.
percben Pajor L. jobb oldali beadását a
védelem kifejelte. A labda a lõtávolságban
helyezkedõ Tóth G. elé került, aki 25 m-rõl
egy igazítás után bombagólt ragasztott a
bal felsõ sarokba, 7-0. A befejezés elõtt a
87. percben a hatodik gólját szerzõ Deme-
ter D. beállította a végeredményt, 8-0.
A fegyelmezett játékkal elõrukkoló hazai-
ak nem várt, nagy különbségû gyõzelme
megérdemelt a mérkõzés jelentõs részé-
ben hátrányban játszó vendégek ellen. De-
meter D. hat góljával a mérkõzés legjobb
teljesítményét nyújtotta.
Jók: A hazai csapat, illetve Hartai L.
Pajor László edzõ értékelése: – Régen ját-
szottunk ennyire fegyelmezetten és most a
helyzetkihasználás is megfelelõ volt. A ha-
zai nézõk jól szórakoztak. Gratulálok a
csapatnak!

Tabella
1. Baracs 6 6 0 0 14 4 10 18
2. Vajta 6 5 0 1 20 6 14 15
3. Káloz 6 4 1 1 21 10 11 13
4. Sz. egyháza 6 3 1 2 14 10 4 10
5. DUFK 6 3 1 2 17 14 3 10
6. Sárbogárd II. 6 3 0 3 21 14 7 9
7. Nagykarácsony 6 3 0 3 13 17 -4 9
8. LMSK 6 2 2 2 11 10 1 8
9. Adony 6 2 2 2 8 7 1 7
10. Elõszállás 6 2 1 3 12 15 -3 7
11. Seregélyes 6 2 0 4 11 17 -6 6
12. P.szabolcs–I. 6 1 1 4 10 15 -5 4
13. Aba–Sárvíz 6 1 0 5 6 20 -14 3
14. Ráckeresztúr 6 0 1 5 7 26 -19 1

Horváth Zsombor
mesterhármasával

Lajoskomárom U19–
Sárbogárd U19 2-3 (2-2)

Lajoskomárom: Barabás – Gógán Á., Rei-
zinger, Gógán R. P., Szalkai, Kicska R.,
Hutvágner, Balogh, Vései, Kicska S., Ber-
ta
Cserék: Kertész G., Kertész B., Varga
Sárbogárd: Õri – Horváth Zs., Vagyóczki,
Gábris, Morvai K., Molnár, Tóth, Bruzsa,
Biró, Horváth B., Bögyös
Cserék: Deák, Brúzsa, Morvai Zs.
Gyõzelmi eséllyel és reménnyel utazott a
vendégcsapat a Lajoskomárom elleni mér-
kõzésre. A hazaiak az elsõ negyedórában
bátor támadójátékkal rukkoltak elõ és a 9.



percben Gógán R. P. találatával megsze-
rezték a vezetést. Továbbra sem találták
helyüket a sárbogárdiak és a 14. percben
újabb hazai gól a vendégek hálójában.
Vései E. növelte kétgólosra az elõnyt, 2-0.
A bekapott gól felrázta a Sárbogárd fiatal-
jait és a 25. percben Horváth Zs. szépített,
2-1. A félidõ utolsó percében az akarat
gyümölcse az egyenlítés. Ismét Horváth
Zs. volt eredményes, 2-2. A szünet után
már mezõnyfölényben játszottak a vendé-
gek, és a 70. percben Horváth Zs. megsze-
rezte a gyõzelmet jelentõ gólt, 2-3.
Ifj. Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Ellen-
felünk nagy erõket mozgósított a gyõzelem
reményében, amiben a meccs elején sajnos
partnerek voltunk és hamar kétgólos hát-
rányba kerültünk. Az elsõ félidõ közepén
felébredtünk és a szünetre már egyenlõ
volt az állás. A második félidõben kifeje-
zetten látványosan és gólra törõen játszot-
tunk, melynek eredménye a megérdemelt
gyõzelem. Akár több gólt is rúghattunk
volna. Értékes gyõzelem volt ez!

Tabella
1. Videoton B. K. 6 6 0 0 34 12 22 18
2. Martonvásár 6 4 0 2 17 4 13 12
3. Szár 6 4 0 2 31 24 7 12
4. Velence 6 4 0 2 16 10 6 12
5. Sárbogárd 6 4 0 2 16 11 5 12
6. Kisláng 5 3 0 2 20 9 11 9
7. Mór 6 3 0 3 16 17 -1 9
8. Ercsi 6 3 0 3 26 28 -2 9
9. Gárdony–Agárd 6 2 0 4 29 16 13 6
10. L. komárom 6 2 0 4 16 22 -6 6
11. DUFK 5 2 0 3 17 27 -10 6
12. Enying 6 2 0 4 14 29 -15 6
13. Mezõfalva 4 1 0 3 9 17 -8 3
14. Polgárdi 6 0 0 6 11 46 -35 0

Szabó Dominik négyesével

Sárbogárd U14–Rácalmás U14
9-0 (4-0)

Sárbogárd: Horváth – Szabó, Lakatos, Ke-
szei, Takács, Baráth, Hollósi, Gereny,
Zvezdovics
Cserék: Tóth, Simon, Fenyvesi, Mezõ, Szücs
Rácalmás: Kobolák – Török, Mák, Pu-
kánszky, Katona, Andó–Albert, Friedl,
Tancsa, Kovács
A dégiek visszalépésével két hetet kellett
várni a hazai bemutatkozásra. A Rácalmás
csapata ismeretlen volt, mert az elõzõ év-
ben a Keleti csoportban játszottak. Az 5.
percben megszerezte a vezetést a Sárbo-
gárd. Zvezdovics G. B. két csel után Szabó
D. Z. elé tette a labdát, aki 8 m-rõl ballal a
hálóba lõtt, 1-0. A hazai fölény a 15. perc-
ben újabb találattal jutott érvényre.
Zvezdovics G. B. bal oldalról elvégzett
szögletét Szabó D. Z. a védõk között fel-
ugorva 3 m-rõl fejelte a kapuba, 2-0. Bein-
dult a sárbogárdi henger és a 21. percben a
jobb oldalon felfutó Gereny M. beadását
Zvezdovics G. B. 6 m-rõl emelte a gólvonal
mögé, 3-0. A 26. percben a bal oldalon ve-
zetett támadást nem sikerült hárítani a
vendégek védelmének. Lakatos B. közép-
re adott labdáját Szabó D. Z. tovább

passzolta és Baráth B. a jobb alsó sarokba
lõtte, 4-0. Megnyugtató elõny birtokában
vonultak szünetre a hazaiak. A szünet után
a 38. percben a balról begurított szögletet
Zvezdovics G. B. kapura emelte és a labda
a bal sarokba hullott, 5-0. Az 58. percben
Gereny M. bal oldalról elvégzett szöglet-
rúgását a kapu elõtti kavarodásból Szabó
D. Z. talált a kapuba, 6-0. Az 59. percben a
megszerzett labdával Szabó D. Z. és Hor-
váth M. összjátéka után Mezõ B. kapta a
labdát és 10 m-rõl lõtt a hálóba, 7-0. A
mérkõzés 68. percében Lakatos B. bal ol-
dalról beadott szögletét a védõ röviden
mentette. A labda Horváth M. elé került,
aki 8 m-rõl talált a kapuba.
A végig fölényben játszó hazaiak gyõzelme
ilyen arányban is megérdemelt.
Kovács Attila edzõ kritikus értékelése: – Ezen
a mérkõzésen sokkal több góllal kellett
volna nyerni. A sok helyzetünknél folya-
matosan rossz döntéseket hoztunk, az
utolsó passzokat rontottuk el. Sokkal bát-
rabban, keményebben és gyorsabban kell
játszani. Ezen a mérkõzésen csak a 3 pont-
nak örülhetünk.
Jók: Szabó D. Z., Zvezdovics G. B.

Tabella
1. Dunaújváros 3 3 0 0 42 5 37 9
2. Sárbogárd 2 2 0 0 13 1 12 6
3. Cece 2 2 0 0 6 1 5 6
4. Szabadegyháza 3 1 0 2 13 9 4 3
5. DUFK 2 1 0 1 4 4 0 3
6. Kulcs 3 1 0 2 5 6 -1 3
7. Baracs 3 1 0 2 5 16 -11 3
8. Rácalmás 3 1 0 2 2 18 -16 3
9. Elõszállás 3 0 0 3 1 31 -30 0

Megerõsödve szép siker

Sárbogárd Öregfiúk–
Pusztaszabolcs Öregfiúk 3-1 (1-0)
Sárbogárd: Sipõcz – Lakatos, Kiss, Csen-
des, Killer, Kelemen, Deák, Fülöp, Tórizs,
Juhász, Szabó
Cserék: Nedoba, Meister, Csomai, Horváth,
Tóth, Csizmadia, Derecskei
Pusztaszabolcs: Oroszi – Major, Tóth, Ko-
vács B., Kovács J., Cséza, Nagy, Györök,
Kovács Z., Sári S., Szabó
Cserék: Farkas, Dévai, Sári M., Major, Mé-
száros, Varga, Deutsch
A védekezésben Fülöp T. és Juhász I. játé-
ka meghatározó a csapat eredményének
alakulásában, hasonlóan a gólerõs Kele-
men B. és Tórizs A. Ezen a mérkõzésen a
szervezett védekezés és az elõrejáték meg-
hozta a sikert a jó erõkkel felálló Puszta-
szabolcs ellen. A 8. percben Kelemen B.
megszerezte a hazaiaknak a vezetést, 1-0.
A szabolcsiak támadásait a védelem és
Sipõcz A. kapus hatástalanította, és az
elõny megmaradt a szünetig. A második
játékrész 53. percében Tórizs A. is bekö-
szönt és kétgólosra módosította a hazaiak
vezetését, 2-0. A 67. percben Tórizs A. és
Kelemen B. összjátéka után Kelemen B.
kihagyhatatlan helyzetbe került és nem hi-
bázott, 3-0. A 78. percben a sokpasszos já-
tékot játszó vendégek Cséza G. góljával

szépítettek, 3-1. Jó iramú, sportszerû mér-
kõzésen sikerült begyûjteni a három
pontot a hazaiaknak.

Tabella
1. Baracs 4 4 0 0 16 8 8 12
2. Sárosd 4 3 1 0 17 10 7 10
3. Aba–Sárvíz 3 3 0 0 16 4 12 9
4. Sárbogárd 4 3 0 1 17 6 11 9
5. Sárszentágota 4 2 1 1 13 12 1 7
6. P. szabolcs 4 2 0 2 15 10 5 6
7. Adony 4 2 0 2 16 12 4 6
8. Mezõszilas 3 1 0 2 8 7 1 3
9. L. komárom 3 1 0 2 8 12 -4 3
10. Beloiannisz 4 0 1 3 8 21 -13 1
11. Kisapostag 3 0 1 2 4 17 -13 1
12. Seregélyes 3 0 0 3 5 12 -7 0
13. Cece 3 0 0 3 5 17 -12 0

Az uszoda hatása és
Boda Armand ötöse

Sárbogárd U16–Lajoskomárom
U16 7-7 (4-4)

Sárbogárd: Horváth – Hollósi, Sáfrány,
Szabó O., Boda, Suplicz, Csõgör, Tóth,
Már, Morvai, Deák
Cserék: Szabó D. Z., Tóth L., Keszei, Laka-
tos, Szabó M. D.
Lajoskomárom: Szilágyi – Juhász, Babay,
Fuzik, Tóth, Vései, Varga, Bujdosó,
Hambalgó, Fekete, Horváth
„Vízilabda-eredmény a focipályán” lehet-
ne a mottója a mérkõzésnek. Az elsõ ne-
gyedben négygólos elõny a vendégeknél, a
második negyedben Boda A. gólerõs játé-
kával egyenlített a hazai csapat. A szünet
után a harmadik negyedben egygólos
elõny a hazaiaknál és a negyedik negyed-
ben a hosszabbításban szerzett találattal
egálra hozták a vendégek a mérkõzést.
Csak nem az uszodában lejátszott mérkõ-
zés volt a vasárnap délelõtti matiné, ha-
nem a szomszédságában, a focipályán. Na-
gyon meglepte a hazaiakat a lajosi együt-
tes, és a 8. percben Hambalgó D. talált a
kapuba, 0-1. Változatos játék után a 24.
percben ismét Hambalgó D. volt eredmé-
nyes, 0-2. Az elsõ félóra végére újabb két
vendéggól jutott. A 27. percben Bujdosó P.
0-3-ra, míg a 30. percben Vései 0-4-re mó-
dosította az eredményt. És akkor jött a
Tenkes kapitánya helyett Boda A. és a 32.
percben megszerezte a szépítõ találatot,
1-4. Két perc elteltével a 34. percben újra
Boda A. volt eredményes, 2-4. A változa-
tosság kedvéért Fuzik K. öngólt vétett és
egy gólra csökkent a vendégek elõnye, 3-4.
A 41. percben Boda A. harmadik góljával
egyenlõ a mérkõzés állása, 4-4. A szünet-
ben sikerült felrázni a csapatot Lajtos
András edzõnek és az 59. percben vezetést
szerzett a Sárbogárd, a gólszerzõ Boda A.,
5-4. Ha egyszer egy bolt beindul! A 62.
percben Tóth P. is feliratkozott a gólszer-
zõk közé, 6-4. A védelmi hibákat kihasz-
nálva a 74. percben Varga N. O. találatával
az egyenlítés közelébe kerültek a vendé-
gek, 6-5. A 76. perc után az eredmény 6-6,
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Sikeres
bemutatkozás
az NB I-ben is
A mezõszilasi gyerekekre épülõ Simontor-
nya KK U14-es csapata 2019. szeptember
21-én Budapesten két mérkõzéssel debü-
tált a gyerekbajnokság kiemelt elsõ osztá-
lyában.
A Varga Gábor–Zámbó Tibor által felké-
szített csapat önmagához képest elég gyen-
ge napot fogott ki, de ez is elég volt a gyõ-
zelmek megszerzéséhez.

Eredmények:
Gyenge kapusteljesítmény, 18 technikai
hiba és eladott labda ellenére kiharcolt, ki-
szenvedett gyõzelem.

Simontornya KK–
Moyra-Budaörs Handball 23-18

Gól: Horváth (1), Varga (4), Szili Ádám
(4), Szili Ákos (2), Balogh (1), Kõvári (4),
Nagy (1), Molnár (1), Pordán (2), Szabadi
(2), Matwi (1), Soós–Bali (kapus), Vára-
dy–Szabó (kapus)
Közepes kapusteljesítmény, „csak” 14 lab-
davesztés – s közte 10 gól…!!!

Simontornya KK–FTC 30-20
Gól: Horváth (3), Varga (6), Szili Ádám
(6), Szili Ákos (5/4), Balogh (4), Kõvári
(3), Nagy (2/1), Molnár (1), Pordán–Soós–
Szabadi–Matwi–Bali (kapus), Várady–
Szabó (kapus)
Edzõ: Varga Gábor–Zámbó Tibor
A következõ forduló Simontornyán lesz
2019. október 5-én, szombaton. Ellenfelek
a Pécs és a Pénzügyõr csapatai.
Sok szeretettel várjuk a kézilabdát kedvelõ
sportbarátokat!

SIKK
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Hambalgó D. egyenlített. A hosszabbítás-
ban elõbb a 92. percben Boda A. büntetõ-
bõl lõtt góljával vezetést szerzett a hazai
csapat, de nem ez volt a vége, mert a 94.
percben Vései P. pontot mentett csapatá-
nak, 7-7.
Gólokban, fordulatokban gazdag, változa-
tos mérkõzésen fájó pontokat hagyott
veszni a Sárbogárd.

Tabella
1. Baracs 4 3 0 1 16 7 9 9
2. Enying 3 3 0 0 15 6 9 9
3. Sárbogárd 3 2 1 0 39 8 31 7
4. Sárosd 2 2 0 0 16 2 14 6
5. Gárdony 3 2 0 1 7 5 2 6
6. Ercsi 4 1 2 1 18 9 9 5
7. L. komárom 3 1 2 0 15 13 2 5
8. DUFK 4 1 1 2 2 12 -10 4
9. Polgárdi 4 1 0 3 18 12 6 5
10. LMSK 3 1 0 2 5 20 -15 3
11. Kisláng 1 0 0 1 0 10 -10 0
12. Aba–Sárvíz 4 0 0 4 4 25 -21 0
13. MIE 2 0 0 2 1 27 -26 0
14. Vajta (kizárva)

A Bozsik–Pasker duó
hatosa

Sárbogárd N–Baracs N 0-8 (0-5)
Sárbogárd: Sebestyén – Szakács, Baki,
Kiss, Tóth B., Aranyos, Horváth, Farkas,
Tóth V. L.
Csere: Aranyos Lilla
Baracs: Jásper – Gyöngyösi, Bozsik, Fe-
hérváriné Éva, Somogyi, Csõke, Pasker,
Rauf, Szabó
Cserék: Grõb, Mosonyi, Németh, Pintér,
Gomán
A csoport legerõsebb csapata látogatott a
hazai csapathoz. A tisztes helytállás fogal-
mazódott meg a mérkõzés elõtt. Megille-
tõdött kezdés és a vendégek a 2. percben
már megszerezték a vezetést. Középen ve-
zetett támadásból a jobbra kipasszolt lab-
dát Csõke Nikolett 12 m-rõl lõtte a hálóba,
0-1. A gól után felpörgött a hazai csapat és
kemény védekezéssel sikerült megállítani
a baracsi támadásokat. A 15. percben
Bozsik Brigitta a jobb oldalon megkapott
átadást 14 m-rõl a jobb sarokba helyezte,
0-2. A védelem zavarát a 18. percben ismét
Bozsik Brigitta használta ki és a bal alsó sa-
rokba talált, 0-3. A megnyugtató elõny bir-
tokában mezõnyfölényben játszó vendé-
gek a 32. percben szerezték meg a negye-
dik góljukat. Kiss Alexandra belépõje után
a játékvezetõ büntetõt ítélt. Pasker Renáta

magabiztosan értékesítette a 11-est, 0-4.
Gõb Nikolett a 34. percben a bal oldalról
érkezõ átadást a rövid alsó sarokba helyez-
te, 0-5. A szünet után újult erõvel sikerült
megakadályozni a vendégek támadásait, a
hazai kapura állandósult a nyomás. A 60.
percben Sebestyén Dominika Julianna ki-
rúgását a felezõvonalról visszafejelték, a
labda Pasker Renátához került és kilõtte a
jobb alsó sarkot, 0-6. A vendégek felõröl-
ték a hazaiak erejét és a 65. percben a jobb
oldalról elvégzett szögletet Pasker Renáta
fejelte a jobb alsó sarokba, 0-7. A 67.
percben Bozsik Brigitta remek cselekkel
játszotta magát tisztára és laposan a bal
alsó sarokba helyezett, 0-8.

A két csapat közötti különbség gólokban is
megmutatkozott. A hazai csapat küzdõ-
szelleme dicséretet érdemel.

Tabella

1. Baracs 3 3 0 0 25 3 22 9

2. Dunaújváros 3 3 0 0 21 1 20 9

3. Sárbogárd 3 0 1 2 2 17 -15 1

4. Csákvár 3 0 1 2 2 19 -17 1

5. Enying 2 0 0 2 2 12 -10 0

A hétvége sportmûsora

2019. szeptember 28.
(szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Gárdony-Agárdi
Gyógyf. U19 (megyei I. o., U19 Sárbogárd)

10 óra: Cece U14–Sárbogárd U14 (U14,
Déli csoport, Cece)

15 óra: Sárbogárd–Tordas FÉSZ Zrt. (me-
gyei I. o., Sárszentmiklós)

15 óra: Sárosd Kronos Sport Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk (Öregfiúk, Déli cso-
port, Sárosd)

2019. szeptember 29.
(vasárnap)

10 óra: Enying U16–Sárbogárd U16 (U16,
Déli csoport, Enying)

15 óra: Seregélyes–Sárbogárd II. (megyei
II. o., Seregélyes)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár



VAX KE Sárbogárd: Kezdõdik a szezon!

Férfi felnõttcsapatunk számára az elõttünk álló hétvégén már
kezdetét veszi a bajnoki szezon. Míg az utánpótláscsapatainknál
október elején kezdõdik meg a gyermek- és a kisiskolás bajnok-
ság. Nézzük, mit várhatunk az idénytõl.
Felnõtt együttesünk ezúttal is a Fejér megyei bajnokságban fog
szerepelni, azonban kiegészül a pontvadászat pár Komárom–
Esztergom megyei csapattal is. Összesen, velünk együtt, 10 csapat
fog versenyt futni a bajnoki címért. Idén a megfelelõ létszám mi-
att nem rendeznek rájátszást, „csak” egy oda-vissza kört játszanak
a csapatok õszi-tavaszi szezon bontásban, ami 18 mérkõzést fog
jelenteni egy csapatnak. Ellenfeleink lesznek Fejér megyébõl:
Rácalmás, Martonvásár, Bicske, Cunder Kézisuli II., Mór, Velen-
ce; Komárom–Esztergom megyébõl: Kisbér, Esztergom–Baj, Ko-
márom II. csapatai.

Szeretnénk megtartani a helyünket

Az elõzõ szezonban a 7 csapatos Fejér megyei bajnokságban sze-
repeltünk. Az alapszakaszt a 3. helyen zártuk, itt volt egy-két kel-
lemetlen pontvesztésünk. Azonban a rájátszásra ismét megtálto-
sodott a csapat és feljött a 2. helyre a végén. Egyedül az NB II-be
feljutó Cunder Kézisulival nem sikerült megbirkóznunk, rajtuk
kívül mindenkit legyõztünk oda-vissza.
Az elõttünk álló szezonban sem lehet más a cél, mint megõrizni a
helyünket a tabella elsõ harmadában. A Cunder Kézisuli távozá-
sával akár még könnyebb is lehetne a dolgunk a cél elérésében.
Viszont visszajött az NB II Északi csoportjából a Mór csapata,
akik nem ígérkeznek könnyû ellenfélnek a múltjukból kiindulva.
Sokat erõsödött a Martonvásár csapata is, hozzájuk hasonlóan a
Velence is erõsített a nyáron. Nem ismerjük az újonnan beszálló
csapatokat sem, így ez külön izgalmat fog hozni a mérkõzésekbe.

A csapat megmaradt, két fiatal érkezett

A csapatunk évek óta együtt kézilabdázó játékosokból áll. Ebbõl
a jól megszokott magból senki sem távozott a nyáron. A kapuban
Németh I. T. és Sohár M. adhat biztos tartást a csapatnak, elõbbi
az elõzõ szezonban is sok mérkõzésen vált fõszereplõvé. A bal
szélen Goldberger M. és Szabó J. Zs. mellé érkezett az ifjú Zádori
Márk az Alba Regia KSE utánpótlásából, aki az idõ múlásával
majd irányító poszton is bevethetõ lehet akár. A bal átlövõ posz-
ton két gólerõs játékos áll a rendelkezésünkre Bodoki Gy. és
Kapoli I. személyében, rájuk az elõzõ szezonban is lehetett számí-
tani. Beálló poszton Pluhár T., Várady–Szabó M. és Kovács F. fog
szerepet kapni. Várady–Szabó a védekezésben kulcsszereplõnek
számít Suplicz I. mellett. Az irányító poszton Rehák T. és Németh
II. T. osztozhat, adott esetben itt még Goldberger M. is tud segíte-
ni. A jobb átlövõ poszt az igazi „egyszemélyes” hely a csapatban,
itt Horváth Istvánnak kell majd megoldani a feladatot. Talán ide
probléma esetén még Rehák T. tud majd besegíteni. A jobb szé-
len Kaló P. és Aranyos A. mellé Holló Milán érkezett, a szemtele-
nül fiatal játékos még igen kevés tapasztalattal rendelkezik.
A vezetõedzõi poszton viszont történt változás, Takács Lajos ide-
iglenesen felállt a kispadról. Így Suplicz Istváné lesz a karmesteri
pálca, mint játékos–edzõ fog a csapat élén állni.

Ezúttal már a hazai pályán is idegenben

Az évek során oda jutottunk, hogy ebben a szezonban már nem a
jól megszokott Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola csar-
nokában játsszuk a hazai mérkõzéseinket. A létesítmény állapota
olyan mélységbe süllyedt, hogy az amúgy sem szabványos méretû

pálya hitelesítését azonnali hatállyal visszavonta a Fejér Megyei
Kézilabda Szövetség. Így az elõttünk álló szezonban felnõttcsa-
patunk a Simontornyai Városi Sportcsarnokban fogja játszani ha-
zai mérkõzéseit. Sajnos Sárbogárd városa férfikézilabda nélkül
marad egy darabig biztosan, azonban bízunk benne, hogy így is
lesznek, akik ellátogatnak „idegenbe” csapatunk „hazai” mérkõ-
zéseire.

Felnõttcsapatunk kerete
a 2019/2020-as szezonra

Kapusok: Németh I. Tamás, Sohár János Máté; szélsõk: Gold-
berger Marcell, Szabó József Zsolt, Aranyos Attila, Kaló Péter,
Zádori Márk, Holló Milán; átlövõk: ifj. Bodoki György, Kapoli
Imre, Horváth István; irányítók: Rehák Tamás, Németh II. Ta-
más; beállók: Pluhár Tamás, Várady–Szabó Márton, Kovács Fe-
renc Imre; védekezõ specialista: Suplicz István; játékos–edzõ:
Suplicz István

Férfi felnõttcsapatunk sorsolása

2019. szeptember 29. (vasárnap)
17.00 VAX KE Sárbogárd–Velencei SE

2019. október 6. (vasárnap)
13.00 Komárom VSE II.–VAX KE Sárbogárd

2019. október 13. (vasárnap)
17.00 VAX KE Sárbogárd–Bicskei TC

2019. október 20. (vasárnap)
17.00 Móri KSC–VAX KE Sárbogárd

2019. október 27. (vasárnap)
17.00 VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE

2019. november 9. (szombat)
18.00 Kisbér KC–VAX KE Sárbogárd

2019. november 17. (vasárnap)
17.00 VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE

2019. november 24. (vasárnap)
17.00 VAX KE Sárbogárd–Cunder TU Kézisuli VK II.

2019. november 30. (szombat)
18.30 Esztergom-Baj–VAX KE Sárbogárd
A következõ heti számban az utánpótláscsapatainkat is bemutat-
juk.

#sbghandball
Rehák Tamás
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2019 | 09 | 26.

Szegletkõ General Kft.

GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00238

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Szegletkõ General Kft. a GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00238 „Ter-
melési kapacitás bõvítése a Szegletkõ Kft.-nél” címû pályázati konst-
rukciónak köszönhetõen 43,4 millió Ft vissza nem térítendõ európai
uniós támogatást nyert.

Az „Termelési kapacitás bõvítése a Szegletkõ Kft.-nél” címû projekt keretében
eszközbeszerzés, illetve infrastruktúra-beruházás valósult meg.

A pályázat keretében a Sárbogárd, Árpád u. 821/4 hrsz. telephelyünkön elvégeztük a meglévõ
épület felújítását, új csarnoképület építését, beszerzésre kerültek kézi szerszámgépek (1 db forgólézer, 4 db kombikalapács, 1 db univer-
zális porszívó, 2 db betonsimító, 2 db rotoros betonsimító, 2 db nagyfrekvenciás betonvibrátorszett, 1 db betonacélvágó, 1 db be-
tonacélvágó–hajlítógép), 1 db targoncát, illetve zsalurendszert vásároltunk.

A beruházás eredményeként a beszerzett eszközökkel biztosítjuk a vevõi igényeknek megfelelõ kapacitást. Az épület-felújításnak,
-bõvítésnek köszönhetõen megfelelõ raktár, mûhely és karbantartó-funkciót ellátó épület jött létre, mely elõsegíti a munkánk hatékony-
ságának növelését. Lehetõségünk lesz újfajta betontermékek elõállítására, kibõvítve ezzel vállalkozásunk profilját.

Projektünk a 23.61. TEÁOR számú Építési betontermék gyártása tevékenységhez kapcsolódó ágazatban valósult meg.

A projekt összköltsége: 144 651 835 millió Ft.

A támogatás mértéke 30 %, összege: 43 395 550 millió Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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VESZÉLYES FÁK kivágása, gallydarálás
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK belföldi munkára.
06 70 4530 509

5 hektár FÖLD EGYBEN ELADÓ Sárszentmiklóson
06 70 940 1639

ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK alufelni és gumiabroncs
forgalmazásához B-kategóriás jogosítvánnyal.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre várjuk:
gtrfelni@gmail.com +36 70 774 0051, +36 70 363 6325

Férfi és nõi TAKARÍTÓKAT keresünk. 06 30 2177 955

TAKARÍTÓNÕT keresek FÕÁLLÁSBA Cece és környékérõl.
Hívjanak az alábbi telefonszámon: +36 70 774 0051

IRODAI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
angol nyelvtudással, B-kategóriás jogosítvánnyal

Sárbogárd és közvetlen környékérõl.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre várjuk:

gtrfelni@gmail.com, +36 70 774 0051, +36 70 363 6325

GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ ÜZEMÜNKBE KERESÜNK
élelmiszeripari, munkájára és környezetére igényes,

rugalmas, terhelhetõ, önálló munkavégzésre alkalmas,
lelkes és elkötelezett hozzáállású

NÕI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKAT.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, stabil, növekvõ céges

háttér. Érdeklõdni a 06 30 442 5357-es telefonszámon,
vagy a sosfalvigyula@nektaria.hu e-mail-címen lehet.

ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK 3,5 tonnás TERÍTÕS AUTÓRA
B-kategóriás jogosítvánnyal. Fényképes önéletrajzokat
az alábbi e-mail-címre várjuk: gtrfelni@gmail.com,

+36 70 774 0051, +36 70 363 6325

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Tûzifa konyhakészen korrekt mennyiségben, valós minõségben kapható!
06 (30) 9497 934

Otelló szõlõ eladó Sárbogárdon. 06 (20) 8028 631

3 kg körüli barna (TETRA-H) kakasok kaphatók a szüreti pörkölthöz! Tinódy
utca 96. Telefon: 06 (30) 384 2294

Garázsban tartott, újszerû állapotú Seat Ibiza személygépkocsi 19.000
km-rel eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 237 3700

Saját nevelésû, fiatal tojójércék október elsõ hetétõl eladók: Farkasék,
Sárszentmiklós, Vörösmarty utca 5., telefon: 06 (30) 685 3772

A Sióbõr Ker Kft. simontornyai bõrgyári telephelyére,
nyersbõrös részlegére keres fizikai munkával járó

KÖZÉPVEZETÕKET
KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL.

Bérezés 1.000 eur/hó-tól.

Jelentkezni tel.: +36 (30) 9384 063 vagy
e-mailen laci.siobor@gmail.com e-mail-címen.

A Sióbõr Ker Kft. simontornyai bõrgyári telephelyére keres

NÕI MUNKAERÕT 4,
ILLETVE 8 ÓRÁS MUNKAIDÕRE,

100.000, illetve 200.000 Ft nettó bértõl

PÉNZTÁROS, ADMINISZTRATÍV,
MUNKAÜGY RÉSZLEGEIRE.

Elvárás: önálló munkavégzés, logikus gondolkozás,
jó problémamegoldó képesség.

Elõny számviteli végzettség, német nyelvtudás.

Jelentkezni e-mailen önéletrajz beadásával.
eva.siobor@gmail.com

A Fiorács Kft. a Sárbogárd telephelyére
pályázatot hirdet

járványvédelmi felelõs munkakörben.
A munkakör célja: A telep körüli védelem erõsítése a járványügyi
helyzet elvárásainak megfelelõen.

Elvárások: középfokú iskolai végzettség, határozottság, önálló,
precíz és pontos munkavégzés.

Amit nyújtunk: versenyképes jövedelem, biztonság és megbe-
csülés, bejelentett, biztos állás.

Jelentkezz még ma!

Jelentkezés a Edina.BakoneElmer@fioracs.bonafarm.hu
e-mail-címen vagy

a következõ telefonszámon: 06 (30) 411 2873

HÁZASSÁGKÖTÉS

A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fo-
nalát Sárbogárdon szeptember 21-én:

HOLCZ ANITA
sárbogárdi lakos és
KASZAB FERENC
sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házas-
pár hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekál-
dást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült
házasoknak!

Szerkesztõség

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!
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Az erõemelõ-verseny eredményei
Az október 14-én, Sárbogárdon megrendezett országos szintû
korosztályos utánpótlás, masters és felnõtt csapat erõemelõ-ver-
senyre közel 100 nevezés érkezett 14 klubból. A verseny színvona-
láról az eredmények árulkodnak: két nap alatt 8 alkalommal tör-
tént új magyar csúcsbeállítás.
A legtöbb új magyar csúcsot Salamon Erika (Tabi Fitness Klub
SE) sportoló érte el. Erika négy új magyar csúcsot is beállított
masters I. nõi kategóriában (guggolás, fekvenyomás, felhúzás,
összetett).
A nõi csapatversenyt a Tabi Fitness Klub SE csapata nyerte. Õket
a sárbogárdi székhelyû Prémium Média & Sport Management
Zrt. is támogatja versenyrõl versenyre a céljaik elérése érdeké-
ben. A nõi csapat három tagja nemzetközi szinten elismert ver-
senyzõ. A csapat tagjai: Salamon Erika, Nyers Mónika, Makai
Éva, Palágyi Zsanett, Valter Adrienn.
A férfiak csapatversenyét a Mérk-Kinizsi SE erõemelõ-csapata
nyerte, soraiban három magyar válogatott versenyzõvel. Tagjai:
Budai Dániel, Veres Ádám, Szabó Attila, Rácz Dávid, Guti Já-
nos.

Rónaszéki András, a MERSZ elnökének értékelése a versenyrõl
pozitív. Elmondta: a látottak alapján szívesen hozna a helyszínre
hasonló szintû rendezvényt a következõ években is.
Kromek András, a MERSZ elnökségi tagja, a magyar válogatott
szövetségi kapitánya szerint a verseny hangulata nagyon jó volt, a
helyszín jól megválasztott, és a szervezõk kitettek magukért.
Sárbogárd biztosan fel fog kerülni az Erõemelõ Szövetség térké-
pére. Nagyon köszönjük Sárbogárd Város Önkormányzatának és
dr. Sükösd Tamás polgármesternek a lehetõséget a verseny meg-
rendezésére!
Természetesen fontos megemlíteni Horváth Tibor sporttársunk,
Botka István és Tóth Krisztián (Prémium Média & Sport Mana-
gement) szerepét is a jól megrendezett, sikeresen lebonyolított
rendezvény kapcsán.

Kromek András szövetségi kapitány

Fotók: Prémium Média & Sport Management


